
 
     

         ns 

रिचर्ड बर्ड 
उत्ति आणि दक्षिि 
ध्रवाांचा शोधप्रवासी 

 
लेणिका: हेलन ओल्ड्स 

चचत्र:े फँ्रक अलोस 



रिचर्ड बर्ड 
मिाठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 





डर्क बर्डने िूप दिूवरून व्हर्जडननयाला आलेले 
त ेपत्र वाचले. न्यायाधीश कासडन याांनी त्याला 
फिलीपाईन्स बेटाांवि येण्याच ेआमांत्रि देत 
होत.े  
 
“इथून 10,000 मलैाांवि आहे ते,” त्याची आई 
म्हिाली. “आणि तू िक्त बािा वर्ाांचा आहेस.” 
 
पि डर्कच्या आईवडर्लाांनी त्याला 
पाठवण्याचा ननिडय घेतला. त्याच्या दोन 
भावाांनी त्याच्या प्रवासाची तयािी किण्यास 
त्याला मदत केली.  

“आता तू एक शोधप्रवासी आहेस,” थोिला भाऊ 
हॅिी म्हिाला. 
“सगळां तुझ्या मनासाििां घर्तांय,” धाकटा टॉम 
म्हिाला.  
 
1900 साली अशा दीघड प्रवासाला काही आठवर् े
लागत असत. पि डर्कला जहाजातून प्रवास 
किायला मजा आली. मननला शहिात त्याच े
ददवस मजेत गेले.  
 
लवकिच, त्याची घिी पितण्याची वेळ झाली.  



डर्कने नकाशा पादहला. त्याची बोटे दहांदी 
महासागि आणि सुएझ कालव्यावरून फििली. 
मग ती भमूध्यसागि आणि अटलाांदटक 
महासागिावरून फििली.  
 
“मी या मागाडने पितू शकतो,” तो मनाशी 
म्हिाला. “आणि न्यूयॉकड वरून व्हर्जडननयाला 
िेल्डवेने जाऊ शकतो. म्हिजे, माझी 
पथृ्वीप्रदक्षििा होईल.” 
 
उर्ी मारून तो न्यायाधीश कासडन याांना 
आपली कल्डपना साांगण्यास धावला.  

न्यायाधीश कासडन याांनी ममननटभि 
ववचाि केला. मग त ेम्हिाले, “दठकाय, 
मी तुझां घिी जाण्याचां नतकीट त्या 
दहशोबाने काढतो.” 



व्हर्जडननयात पोहोचल्डयावि सवाांनी डर्कच ेस्वागत 
केले. तो एिादा प्रमसद्ध शोधप्रवासी 
असल्डयासाििी वागिूक त्याला ददली.  
 
“शोधप्रवास कििां छान आहे,” त्याच ेवर्ील 
म्हिाले. “पि तू आपलां मशिि पूिड केलां 
पादहजेस.” 

डर्क शाळेत होता तवे्हा तो िुटबॉल िेळत 
असे. तो अॅनापोमलस शहिाच्या नौदल 
अकादमीत मशकायला गेला तवे्हा तो तथेील 
िुटबॉल सांघात होता.  
 
एका सामन्याच्यावेळी त्याच्या पायाला 
गांभीि दिुापत झाली. बिाच काळ त्याला 
हॉस्पीटलमध्ये िाहावे लागले.  



नांति त्याच ेनाववक बनण्याच ेप्रमशिि सुरू 
झाले. त्याच्या पायाने त्याला बिाच त्रास 
ददला. त्यामुळे काही वर्ाांनांति, त्याला 
नौदल सोर्ावे लागले. नौदलान ेत्याला 
वॉमश ांग्टन र्ी.सी. येथे एक नोकिी ददली.   
 
1917 साली अमेरिका आणि जमडनीदिम्यान 
युद्ध सुरू झाले. डर्कला त्याच्या देशासाठी 
काहीतिी किावेसे वाटू लागले. त्याने 
आपल्डया तरूि पत्नीशी याबाबत चचाड केली.  

“पायाच्या समस्येमुळे नौदल मला 
जहाजावि घेिाि नाही. त्यामुळे मी 
ववमान चालवायच ेप्रमशिि घेईन. ववमान 
उर्वायला पायाांची गिज नसत.े” 

लवकिच, डर्क एकट्याने ववमान उर्वू 
लागला. “ववमान पदहल्डयाांदा हवेत उर्वायची 
मजा काही औिच असते,” तो मेिीला 
म्हिाला.  
  
डर्कने नौदलाच्या एका ववमानाने अटलाांदटक 
महासागि पाि किण्याचा ववचाि केला. तोवि 
कुिीही असे साहस केले नव्हत.े “यामुळे 
जमडन सैन्याचहेी र्ोळे ददपून जातील,” डर्क 
म्हिाला.  

पि त्याचवेळी युद्ध समाप्त झाले आणि 
डर्क वॉमशांग्टनला पितला.  



नतथे डर्क डर्िीर्जबल (हलक्या वायुने भिलेले 
बबना पांिाांच ेववमान) ववमानसेवेत रुजू झाला. 
त्या ववमानाांच्या चालकाांनी अटलाांदटक 
महासागिापाि डर्िीर्जबल उर्वत नेण्याच े
ठिवले. पिांतु डर्कच्या िेल्डवेगार्ीला उशीि 
झाल्डयामुळे तो ववमानतळावि दोन ममननटे 
उशीिा पोहोचला. तोवि डर्िीर्जबलने उ्र्ाि 
केले होत.े   

त्याच ददवशी दपुािी, डर्कने एक बातमी ऐकली. 
डर्िीर्जबल समुद्रात कोसळले. त्यातील सवड 
कमाडचाऱयाांचा मतृ्यू झाला. 



“मी नशीबवान होतो, पि या अपघातामुळे 
मी मागे हटिाि नाही,” डर्क मेिीला 
म्हिाला. “हे ववमान अटलाांदटक महासागि 
नक्कीच पाि करू शकत.े, असा ववश्वास 
आहे मला. मी हे करून दािवेन कधीतिी.” 
पि डर्कने काहीकाळ हा ववचाि स्थचगत 
केला.   

त्याने उत्ति धु्रवावि जाण्याची योजना 
बनवली. धनाढ्य लोकाांनी त्याच्या या 
मोदहमेला पशैाची मदत केली. नौदलाने 
त्याला मोदहमेसाठी ववमाने ददली.  

25 जून 1925 िोजी डर्कने दिू अांतिाविील 
ग्रीनलँर्कर् ेकूच केले. त्याच्या सागिी 
जहाजाला महाकाय दहमनगाांना िोरू्न मागड 
काढावा लागला. उन्हाळ्याच्या शेवटी शेवटी 
तो ग्रीनलँर्ला पोहोचला.  

डर्कने बिाडळ उत्ति धु्रवाबद्दल शक्य तवेढी 
मादहती गोळा केली. त्याने अनेक तके्त 
बनवले, तथेील हवामानाचा अभ्यास केला, 
नतथे उ्र्ाि किताना कोित्या प्रकािच ेअन्न 
आणि कपर्ालत्ता आवश्यक आहे, याची 
माहीती घेतली. बिाडवि ववमान उतिवण्याचा 
सिावही त्याने केला.  



पुढच्या वर्ाड डर्क नतथे पुन्हा गेला. 
त्याच्यासोबत त्याचा नौदलातील ममत्र फ्लॉइर् 
बेनेटसुद्धा होता. फ्लॉइर् हा डर्कचा 
सहवैमाननक होता.  

“आपि दोघे उत्ति धु्रवावि उ्र्ाि कििािे 
पदहले मानव अस!ू” डर्क फ्लॉइर्ला म्हिाला. 
मग त्याांनी हस्ताांदोलन केले.  

त्याांनी बिाडत एक धावपट्टी बनवली. पि 
त्यावरून ववमान हवेत उ्र्ाि करू शकले 
नाही. हे पाहून डर्क चक्रावला. याच े
कािि होत,े ववमानाच्या बिाडवरून सिकत 
जािाऱया पट्टया बिाडला चचकटून बसल्डया 
होत्या. डर्कने पुन्हा पुन्हा उ्र्ाि 
किण्याचा प्रयत्न केला. पि तीनवेळा तो 
अपयशी ठिला. अिेिीस चौथ्या प्रयत्नात 
ववमानाने जमीन सोर्ली आणि त ेहवेत 
उर्ाले. हा सिाव त्याांना नांति िूप 
उपयोगी पर्ला.  



आठव्याभिानांति, 9 मे या ददवशी हवामान 
आल्डहाददायक होत.े डर्कने जोिीम घ्यायची 
असे ठिवले. “आत्ता नाही ति कधीच नाही,” 
तो म्हिाला. “आपि उत्ति धु्रवावरून उ्र्ाि 
तिी करू फकां वा कोसळून मरू.” 
 
डर्क आणि फ्लॉइर् ववमानात चढले. ववमान 
धावपट्टीवरून धावू लागले. “पूिड वेगात धावू 
दे!” डर्कने फ्लॉइर्ला साांचगतले.  

मग ववमान एिाद्या ववशाल पक्ष्यासाििे हवेत 
झपेावले.  
 
ववमान बिाडळ पवडतिाांगाांच्याही वि गेले. दोघा 
वैमाननकाांना त्या पवडतिाजीच्या मशििाांचा 
ववचाि किण्यात िस नव्हता. त्याांच्यापैकी 
एिाद्या मशििावि ववमान चुकून धर्कले असत े
ति त्याचा चक्काचूि झाला असता.  



काही वेळाने ववमानाच ेननयांत्रि डर्कने आपल्डया 
हाती घेतले.   
 
“बघ!” अचानक तो ओिर्ला. त्याने उजव्या 
इांर्जनाकर् ेबोट दोिवले. त्यातून तले गळत होत.े   
 
आता काय किायचे? थाांबायच ेआणि दरुुस्ती 
किायची? कदाचचत त्याांना पुन्हा उ्र्ाि किता 
आले नसत.े  
 
“इथल्डया कर्ाक्याच्या थांर्ीत आपि जास्त काळ 
र्जवांत िाहू शकिाि नाही,” डर्क म्हिाला. 

त्याांनी णिर्कीतून िाली ददसिािी बिाडची 
पाांढिीशुभ्र चादि पादहली.  
 
“आपि उर्त िाहू,” डर्कने ननिडय घेतला.  
लवकिच, त ेउत्ति धु्रवावि पोहोचले.  
 
त्याांनी ववमान उत्ति धु्रवावरून मोठ्या वतुडळाकाि 
मागाडने फििवले. त्याांनी तथेील परिसिाच ेिोटो 
घेतले तसेच फिल्डमसुद्धा बनवल्डया.  
 
“यावेळी आपि जगाच्या मशिावि आहोत!” डर्क 
फ्लॉइर्ला म्हिाला.  



मग डर्कने ववमान पुन्हा ग्रीनलँर्कर् े
वळवले. त्याने ववमान धावपट्टीवि अचूक 
उतिवले. बिाच काळ चमकत्या बिाडकर् े
बनघतल्डयामुळे त्याांना भोवळ येऊ लागली. त े
िूप थकलेही होत.े   

लोक या साहसवीिाांना भेटायला धावू लागले. 
लोक त्याांचा जयजयकाि कित मोठमोठ्याने 
ओिरू् लागले, “त्याांनी करून दािवलां, उत्ति 
धु्रवावरून ववमान उर्वून दािवलां.” 



डर्क आणि फ्लॉइर् न्यूयॉकड ला आल्डयावि 
त्याांच ेअभूतपूवड स्वागत झाले.  
 
उत्ति धु्रवावरून ववमानो्र्ाि कििािा 
पदहला मानव म्हिून डर्कला ववशेर् 
पदकाने सन्माननत केले गेले.  



पि ही ति डर्क बर्डच्या शोधप्रवासाची 
सुरुवात होती. “आता मला अटलाांदटक 
महासागिावरून उ्र्ाि किायचां आहे,” त्याने 
जाहीि केले.    
त्याने फ्लॉइर् बेनेटसोबत योजना आिली. 
“मला िात्री आहे,” बेनेट म्हिाला, “एका 
मोठ्या ववमानातून अटलाांदटक महासागिावरून 
ववमान उर्विां शक्य आहे. यामुळे 
अमेरिकेच्या व्यापािातही वाढ होईल. 
याच्यासाठी आपि तीन इांर्जनां असलेलां मोठां 
ववमान वापरू. त्याला अमेरिका असां नाव 
देऊ.” 

“मोठ्या ववमानाने उ्र्ाि घेण्यासाठी 
आपल्डयाला मोठ्या धावपट्टीची गिज 
लागेल,” बेनेट म्हिाला.  
 
काही काळानांति, मोदहमेची तयािी पूिड 
झाली. त्याांच्या मोठ्या ववमानाने लाँग 
आयलांर् बेटाविील रुझवेल्डट 
ववमानतळावरून उ्र्ाि केले.  

वैमाननक मान हलवत म्हिाला, “ववमानाचा 
पुढचा भाग िूप जर् वाटतोय.” 
 
थो्याच वेळात ववमान कोसळले. वमैाननकाने 
सुिक्षितपिे बाहेि उर्ी घेऊन जीव वाचवला. 
पि बर्डच्या हाताला पीळ बसला आणि 
बेनेटलाही बिीच इजा झाली. 
 
ववमानाची नव्याने बाांधिी किावी लागली.  



पि अमेरिका ववमान पुन्हा बनण्याआधीच एक 
दसुिी व्यक्ती अटलाांदटक महासागिावरून 
उ्र्ाि किण्यात यशस्वी झाली. चाल्डसड ए 
मलांर्नबगडने एकट्यानेच न्यूयॉकड  त ेपॅिीस असा 
ववमान प्रवास केला. बर्डने त्याला अमेरिका 
ववमानाची धावपट्टी वापिायला पिवानगी ददली.   
 
29 जून 1927 िोजी बर्ड अमेरिका ववमानाच े
पुन्हा एकदा उ्र्ाि किण्यास सज्ज झाला. 
त्याांनी आपल्डयासोबत 800 पौंर् वजनाच े
टपालही नेले होत.े पदहल्डयाांदाच ववमानाने 
टपाल पाठवण्याचा हा प्रयत्न होता.   
 
अमेरिका ववमानाला वाईट हवामानाला तोंर् 
द्यावे लागले. धुके एवढे दाट होत ेकी बर्डला 
ववमानाचा समोिचा भागही ददसत नव्हता.  
  
“आपल्डयाला अांदाज घेत ववमान चालवावां 
लागिाि,” त्याने सहकाऱयाांना कागदावि सांदेश 
मलहून ददला.  

या दाट धुक्यातून त्याांनी तब्बल 2,000 मलै 
अांति कापले. त ेअटलाांदटकनर्जक पोहोचले 
तवे्हा सूयाडच ेदशडन झाले. “तो बघा फ्रान्सचा 
फकनािा!” बर्ड ओिर्ला.  
 
मग त्याांना आििी दाट धुक्यातून प्रवास 
किावा लागला. काही वेळाने िात्रीचा काळोि 
परू् लागला. दाट धुक्यामुळे फ्रें च 
ववमानतळावि चमकिािे ददवेसुद्धा ददसत 
नव्हत.े 



बर्डला अांधािातही ववमान उतिवण्याचा 
आत्मववश्वास होता. पि ववमानतळाविील 
कुिाच्या जीवाशी िेळण्याची त्याची इच्छा 
नव्हती. ववमानात िूप कमी इांधन उिले होत.े   
 
बर्डने तात्काळ ननिडय घेतला. “आपि मागे 
फिरून पाण्यावि ववमान उतिवू.” 

त्याांच ेववमान एक धक्का िाऊन 
पाण्यावि उतिले. या धक्क्याने दोन 
सहकािी ववमानाच्या बाहेि िेकले गेले. 
एक सहकािी कसाबसा णिर्कीतून बाहेि 
ननसटला.  
“डर्क, कुठे आहेस तू?’ त्याांनी 
काळोिातून डर्कला हाक ददली.  

“मी इथे आहे,” डर्क म्हिाला. तो उध्वस्त 
ववमानाला धरून बसला होता.   



चौघे एका िबिी नावेवि चढून वल्डहवत 
फकनाऱयाकर् ेजाऊ लागले.  
 
“बघा, नतथे ददपगहृ ददसतांय,” एकजि 
म्हिाला. ददपगहृाच्या सुििाििकाने त्याांना 
जवळच्या एका िामडहाऊसवि पाठवले. नतथेच 
त्याांनी िात्र काढली. पि झोपण्यापूवी, त े
ववमान बुर्ालेल्डया जागी गेले आणि ववमानातील 
अमेरिकेच ेटपाल काळजीपूवडक पित ममळवले. 
 
पुढल्डया ददवशी त ेपॅिीसला गेले. फ्रान्सच्या 
लोकाांनी बर्ड आणि त्याच्या सहकाऱयाांचा 
सन्मान केला. मदहन्याभिापूवी मलांर्नबगडचा 
केला होता तसाच!  

बर्ड न्यूयॉकड ला पितला तवे्हा त्याच े
पूवीपेिाही भव्य स्वागत झाले. पि तो 
त्यावेळी त्याच्या पुढच्या मोदहमेचा ववचाि 
कित होता. त्याची पुढची मोहीम सवाडत 
िोमाांचकािी असिाि होती.  
 
तो आता दक्षिि धु्रवावि ववमानो्र्ाि 
किण्याची योजना आित होता.  



अनेक लोकाांनी बर्डच्या नव्या साहसी 
मोदहमेला मदत केली. काहीांनी त्याला पैसा 
ददला. नौदलाने त्याला उपकििे आणि जहाजे 
ददली.  
 
बर्डने पैसा उभािण्यासाठी व्याख्याने ददली. 
त्याने उद्योगपतीांना त्याांची उत्पादने देण्याची 
ववनांती केली. “यामुळे तुमच्या उत्पादनाांची 
जादहिात होईल,” असे त्याांना साांचगतले.  

आपल्डया मोदहमेसाठी लागिािी मािसे 
त्याने िाि काळजीपूवडक ननवर्ली.  
 
या मोदहमेत पॉल मसपल हा स्काउटही 
सहभागी झाला होता. तो िक्त एकोिीस 
वर्ाांचा होता.  



त्याांच ेजहाज प्रथम न्यूझीलांर्ला गेले. मग त े
वाटेतील बिड  िोर्त अांटार्क्टडकाला पोहोचले. 
एकदा ति त ेपुढेच जािाि नाही, असे वाटले.  
 
शेवटी त ेअांटार्क्टडकाला पोहोचले. “बघा, आपले 
स्वागत किण्यासाठी हे सािे हजि िादहले आहेत 
इथे!” पॉल ओिर्ला. त्याने पेंर्ग्वनकर् ेबोट 
दािवले. नतथे 10,000 पेंर्न्ग्वन होत.े त्याांच े
काळे कोट पाांढऱयाशुभ्र बिाडत चमकत होत.े 
पेंर्ग्वन समूहाने या मोदहमवीिाांकर् ेपादहले.  

“अगदी ववदरू्काांसाििे ददसतायत त!े” पॉल 
म्हिाला.  
“त ेनतघे बघा कसे बिाडवरून घसित चाललेयत!” 
 
“त ेकसे र्जवांत िाहातात, याचा अभ्यास कि,” 
बर्ड पॉलला म्हिाला. “त्याांच्या वाढीचीही नोंद 
ठेव. तान्या सील माश्याांच्यासुद्धा अशाच नोंदी 
कि. पि त्याआधी आपल्डयाला इति कामां उिकली 
पादहजेत.“  



त्याांनी आपली िसद आणि सामान 
कुत्रयाांकरू्न िेचल्डया जािाऱया गार्ीवि 
लादले. आपल्डया मशबीिासाठी त्याांनी एक 
जागादेिील शोधली.  
 
प्रथम त्याांनी तांबू ठोकले, मग घिे. नांति 
त्याांनी घिाांना जोर्िािी भुयािे बनवली.  

त्याांच ेमशबीि िॉस नावाच्या 20 मलै दिूवि 
पसिलेल्डया अजस्त्र दहमक्यावि होते. या 
दहमक्याची मभांत 100 िूट उांच होती, 
जवळजवळ दहा मजली इमाितीइतकी उांच! 
हा दहमकर्ा अांटार्क्टडकाच्या फकनाऱयाला 
लागून होता.  



“आपि आपल्डया मशबबिाला  मलदटल 
अमेरिका म्हिू,” बर्ड म्हिाला.  
 
मलदटल अमेरिका मशबबिात 41 मोदहमवीि 
िादहले. ती िात्र तब्बल चाि मदहन्याांची होती. 
तापमान बहुतकेदा शून्याच्या बिेच िाली 
असे.  

“हे जगातील सवाडत थांर् आणि वेगवान वािे वाहािािे 
स्थान आहे,” त्याांच्यातील एकजि म्हिाला.   
 
“आणि सवाडत वविळसुद्धा!” दसुिा म्हिाला. 
 
“अांटार्क्टडका आकािाने ऑस्रेमलयापेिाही मोठा आहे, 
पि इथे कुिीच िाहात नाही,” नतसिा म्हिाला. 
“आणि याचा बिाचसा भाग अजून अज्ञात आहे.” 
 
“तोच शोधण्यासाठी आपि आलोय इथे,” बर्ड त्याांना 
म्हिाला.  
 
नतथे त्याांनी व्हाइटआऊट परििामाचा अनुभव घेतला. 
आभाळ जममनीविील शुभ्र बिाडला प्रनतबबांबबत कित.े 
त्यामुळे कोित्याही वस्तूची सावली ददसत नाही. 
अगदी क्षितीजाची सीमािेर्ासुद्धा  गायब होत.े  
“आम्ही कुठे उभे आहोत की नाही हेच कळेनासां 
व्हायचां,” एकजि म्हिाला.  



दहवाळा सांपला आणि प्रददघड कालावधीचा 
उन्हाळा सुरू झाला. या काळात सूयाडस्त 
कधीच होत नसे. उन्हाळ्यातही तापमान 
शून्याच्या िालीच असे.   

बर्ड आणि त्याच ेसहकािी सांपूिड वेळ कामात 
मग्न असत. त्याांच्याकर् ेकाही तके्त होते. त े
ताऱयाांच ेननिीिि कित आणि हवामानाच्या 
नोंदी ठेवत. त्याांनी वाऱयाच्या प्रवाहाचा 
अभ्यास किण्यासाठी हवेत िुगे सोर्ले. 
भववष्यात इति शोधप्रवाशाांना उपयुक्त ठितील 
असे नकाशे त्याांनी बनवले.  



सािा वेळ बर्ड दक्षिि धु्रवावि उ्र्ाि किण्याची 
योजना आित असे. यापूवी कुिीही अशी 
मोहीम आिली नव्हती.   
 
बर्ड आणि तीन सहकािी या मोदहमेसाठी तयाि 
झाले.  
 
त्याांनी गटातील इति सहकाऱयाांशी हात ममळवले. 
मग चौघे मोदहमवीि ववमानात चढले. त्या 
ददवशी तािीि होती, 28 नोव्हेंबि 1929.   

त्याांनी 9,000 िूट उांचीवरून उ्र्ाि केले. 
पि लवकिच त्याांना ववमान िूप जर् 
असल्डयाच ेजािवले. वजन कमी 
किण्यासाठी काय िाली िेकून द्यावे – 
इांधन की िाद्यपदाथड?   

बर्डने आदेश ददला. “िाद्यपदाथड िेकून द्या!” 
 
त्याच्या सहकाऱयाांनी 125 पौंर् वजनाच े
िाद्यपदाथाांच ेपोत ेजाळीच्या दिवाजातून बाहेि 
िेकले.  
 
काही वेळाने त्याांनी िाद्यपदाथाडच ेआििी एक 
पोत ेबाहेि िेकले.  

हलके झाल्डयावि ववमान वि जाऊ लागले. 
त्याांनी अगदी थोर्क्यात एका पवडताच ेमशिि 
ओलाांर्ले.  
 
“आम्ही त्या मशििाच्या िक्त एक इांच वि 
उर्त होतो,” बर्डने एका कागदावि मलहीले.  



मग एक वादळ आले. 
 
एका सहकाऱयाने नोंद केली, “आपि दक्षिि 
धु्रवापासून िक्त अधाड तास दिू आहोत!” 
 
बर्ड उत्तिला, “नतथे पोहोचायचा कसून प्रयत्न 
करू.” 
 
काही वेळाने त ेदक्षिि ध्रवावि पोहोचले. बर्डने 
ववमानाची णिर्की उघर्ली. त्याने अमेरिकेचा 
झेंर्ा दक्षिि ध्रवावि िेकला.   

“आम्हाला दक्षिि धु्रवावि जाऊन-येऊन िक्त 
अठिा तास झाले आहेत,” ववमान मलटल 
अमेरिका मशबबिाजवळ पितले तवे्हा एका 
सहकाऱयाने नोंद केली.  
 
ववमानाने बिाडवि आपले पाय टेकले.  
 
मशबबिातील लोक त्याांच्या घिाांमधून बाहेि धावले. 
त्याांनी बर्ड आणि सहकाऱयाांना िाांद्यावि उचलले.  



नांति बर्डने अांटार्क्टडकाच्या मोठ्या भूभागाचा 
एक नकाशा बनवला. “या जागेचां नाव मेिी 
बर्ड प्रदेश ठेव,ू” असे त्याने ठिवले. पत्नी 
मेिी आणि त्याांची चाि मुले, तीन मुली 
आणि एक मुलगा, याांचा ववचाि त्याच्या 
मनात आला. त ेसगळे अमेरिकेत होते. बर्ड 
त्याांना गेली दोन वर्े भेटला नव्हता.  

मोहीम सांपल्डयावि त्याांची घिी जाण्याची वेळ 
झाली. बर्डने मलदटल अमेरिका मशबबिाच्या 
झें्याला सलाम केला आणि त्याला सन्मानाने 
िाली उतिवले.  

त्याांनी सािे सामान पुन्हा कुत्रयाांच्या गार्ीवरून 
जहाजावि आिले.  
 
सवड 41 मािसे आनांदात होती. जहाजावि सवड 
हसत-णिदळत होत.े  
 
“पित गेल्डयावि छानपैकी बाथटबमध्ये बसून 
गिम पाण्याने आांघोळ करू,” एकजि 
ओिर्ला.  



“आपि सवड मतृ्यूच्या तोंर्ातून पितलोय 
आणि आता सगळे घिी जात आहोत,” दसुिा 
म्हिाला.  
 
“आपल्डयाला दक्षिि धु्रवाच्या मौदहमेत मोठे 
यश ममळाले,” बर्ड म्हिाला. “त्यासाठी तुम्हा 
सवाांच ेिूप िूप आभाि!” 
 
घिी पितताना बर्ड आििी एका अांटार्क्टडक 
मोदहमेची आििी करू लागला.  
 
न्यूझीांलांर्चा फकनािा ददसू लागताच, 
मोदहमवीि ओिरू् लागले. “गेल्डया फकत्येक 
ददवसात मी साधां झार्सुद्धा पादहलेलां नाही,” 
एकजि म्हिाला. “आता मला झार्ांसुद्धा 
ववचचत्र वाटतायत.” 

मग त्याांना श्रविीय सांगीत ऐकू येऊ लागले. 
बांदिावि एक वाद्यवृांद  धुन वाजवत होता 
“साहसवीि चां स्वागत असो.” लोक मोठमोठ्यान े
त्याांचा जयजयकाि करू लागले आणि झेंर् े
आणि िलक िर्कावू लागले.   
 
बर्डने िेडर्ओद्वािे जगभिातील लोकाांशी सांवाद 
साधला. त्याने दक्षिि धु्रवावि उ्र्ाि 
किताना आलेले अनुभव साांचगतले.   
 
वॉमशांग्टनला पितल्डयावि, बर्डला रियि 
अॅर्ममिल या पदाने सन्माननत किण्यात 
आले.  



1933 साली बर्ड पुन्हा एकदा 
अांटार्क्टडकावि िाहायला गेला. त्याने 
आपल्डया सहकाऱयाांसोबत शोधप्रवास करून 
दोन लाि मलै बिाडळ प्रदेशाचा नकाशा 
बनवला.  



चाि वर्ाांआधीच्या मोदहमेत टाकून ददलेले 
िाद्यपदाथड त्याांनी िाल्डले. त ेपदाथड छान 
गोठले होत.े त्याांनी िक्त त ेगिम करून 
िाल्डले.   
 
“चववष्ट आहे!” त ेएकमेकाांना म्हिाले.  

मग बर्डने सहकाऱयाांना साांचगतले, “मला 
इथल्डया हवामानाची सिोल मादहती गोळा 
किायचीय. त्यामुळे मी मशबीिापासून 
एकशेवीस मैल दिू जाऊन एकटा िाहीन.” 

बर्ड नतथे एकटाच िादहला. त्याच्या सभोवती 
पाांढिाशुभ्र बिड , आभाळ आणि शाांतता होती. 
तो ददवसभि कामात गुांतलेला असे. दििोज 
तो दिूपयांत फििायला जात असे. त्याने 
तथेील हवामानाच्या नोंदी केल्डया. त्यामुळे 
साऱया जगाला दक्षिि ध्रवाविच्या 
हवामानासांबांधी मादहती ममळाली.  



त्याने आपल्डया नोंदी ननयममतपिे आपल्डया 
वहीत मलदहल्डया. त्याने पेंर्ग्वनच ेननिीिि 
केले. तो दििोज मलटल अमेरिका मशबीिातील 
आपल्डया सहकाऱयाांशी िेडर्ओद्वािे सांवाद साधत 
असे. 

एकदा त्याचा स्टोव्ह ििाब झाला. मग 
पोटाच्या ववकािाने तो आजािी पर्ला.  
 
अिेिीस, त्याच ेसहकािी नतथे आले आणि 
त्याला मलदटल अमेरिका मशबबिात पित 
घेऊन गेले. “मी अजून र्जवांत आहे!” तो 
स्वत:शी म्हिाला. िूप छान वाटले त्याला. 
ववमानात बसून वाऱयावि स्वाि होताना 
जसे वाटे, तशीच काहीशी भावना झाली 
त्याची.  



नांति बर्ड आििी तीनवेळा अांटार्क्टडकाला 
गेला. प्रत्येक मोहीम आधीच्या मोदहमेपेिा 
मोठी होती. त्याची शेवटची मोहीम 1956 
साली झाली.  
 
त्याने अांटार्क्टडकाचा सुमािे सार्चेाि लाि 
वगड मैल एवढा भूभाग शोधून त्याचा नकाशा 
बनवला. आता अांटार्क्टडकामध्ये अमेरिकेचा 
यापेिाही मोठा प्रदेश आहे. बर्डने तथेे अनेक 
पवडतिाजीांचा शोध लावला.  

“अांटार्क्टडकाचा शोध हा जिू पर्िम 
भूभाग र्जांकण्यासाििांच आहे!” असा 
ववचाि त्याच्या मनात येत असे.  

वसांत ऋतूच ेआगमन झाले तवे्हा बर्ड त्याच्या 
बोस्टनमधील घिी ववश्राांती घेत होता. त्या 
ददवशी हवा झोकात वाहात होती. बर्डला अशी 
हवा आवर्त असे. पि त्याने घिात िाहािेच 
पसांत केले. तो आता िूप थकला होता.   
 
तो आपल्डया मोदहमाांचा ववचाि करू लागला. 
“मी थोर्ा आिाम कितो,” तो मेिीला म्हिाला. 
आपल्डया उांचपुऱया मुलाकर् ेआणि मुलीांकर् े
पाहून त्याने र्स्मत केले.  
त्याच ददवशी सांध्याकाळी त्याच ेननधन झाले.  



बर्डच्या मतृ्यूची िबि दक्षिि धु्रवावि पोहोचली. 
तथेील मशबबिातील लोकाांना िूप द:ुि झाले. 
त्याांनी बर्डच्या सन्मानाथड तथेील झेंर्ा िाली 
अध्याडवि आिला.  
 
जगभिातील लोकाांना बर्डच्या मतृ्यूच ेवाईट वाटले.  
 
“बर्ड हा महान शोधप्रवासी होता,” लोक म्हिू 
लागले. “त्याच्यामुळे धु्रवाविचा बिाडळ प्रदेश 
सामान्य लोकाांसाठी िुला झाला.” 

समाप्त   


